JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Travessa Monsenhor Koly, 14 - S01 – Centro - ITATIBA/SP - CEP 13250-304
WWW.ribeiraojacare.com.br e-mail ribeirao.jacare@uol.com.br
Fone (11) 4524 3204
(Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)
CNPJ: 09.006.872/0001-31
Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo – Associação P/
Preservação Ambiental), realizada em sua sede à Travessa Monsenhor Koly nº 14 –
S01 – centro, Itatiba/SP, aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte
(23/01/2020).
A Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a
presença dos signatários da lista de presença a parte.

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS
Agendamento de visita à Cooperativa Reviver
Apresentação de modelo de ofício à ser encaminhado à Tintas Coral
Sonda Multiparâmetros e PAR
Confecção de bonecos e colocação de poste
Dia Municipal do Ribeirão Jacaré
1) AGENDAMENTO DE VISITA À COOPERATIVA REVIVER
- Atendendo solicitação de voluntários da JAPPA, devido as suas dúvidas quanto
ao processo de reciclagem realizado em nosso Município, foi deliberado agendar
uma visita à Cooperativa Reviver.
O intuito da visita é conhecer todo o processo de reciclagem que é realizado pela
Cooperativa, desde sua captação nas residências, como também a separação e
comercialização dos produtos. Esta visitação, servirá ainda, para que nossa
associação possa estar colaborando com a Cooperativa, no sentido de maior
conscientização da população no que se refere a reciclagem e seus benefícios ao
meio ambiente.

2) MODELO DE OFÍCIO À SER ENCAMINHADO À TINTAS CORAL
- Apresentado modelo de ofício, no qual se faz solicitação de tintas para pintura e
revitalização das dependências de uma instituição, dentro do projeto “Tudo de Cor”
da Akzo Nobel.

3) SONDA MULTIPARÂMETROS e PAR (Protocolo de Avaliação Rápida de Rios)
- Apresentado orçamento feito pela USF, para aquisição de equipamentos para
análises da água do Ribeirão Jacaré, dentro do Projeto de Diagnóstico da Bacia
do Ribeirão Jacaré. Notou-se que o orçamento apresentado no CONDEMA, no
valor de R$ 21.696,00 (Vinte e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Seis Reais), é
muito superior ao informado pela JAPPA, por isso já tratado, pelo representante
titular da nossa Associação no Conselho, da realização de uma reunião para
tratar do assunto em questão.
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Quanto ao PAR (Protocolo de Avaliação Rápida de Rios), o mesmo será realizado
por voluntários de nossa Instituição, devidamente treinados pelo Biólogo Kleyton
Camargo, nosso voluntário e sem custo nenhum.

4) CONFECÇÃO DE BONECOS e COLOCAÇÃO DE POSTE
- Relatado novamente a necessidade da confecção de mais bonecos “Zé do Rio”,
para troca dos que estão em mau estado de conservação e também para
colocação de um novo, próximo à Ponte do Mercadão.
Para a colocação deste novo “Zé do Rio”, deverá ser levado até o local, um
postinho de ferro para sua fixação.

5) DIA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO JACARÉ
- Informado aos presentes, que nossa comemoração ao Dia Municipal do Ribeirão
Jacaré, não ocorrerá no domingo dia 22/03/2020, devendo a comemoração ser
realizada em evento no CEAI no dia 20/03/2020.
Justifica-se a antecipação da comemoração, devido o dia 22/03 ser num domingo,
dificultando a participação das escolas públicas municipais.

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por
encerrada a presente Reunião.

Itatiba/SP, 23 de janeiro de 2020.

Sócrates José Piovani

Paulo Henrique Maciel
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